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Priser for annoncer 
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½ side  5.500 kr. ex. moms,  

⅟₁ side 10.000 kr. ex. moms.  
Priserne er for 5 numre årligt, 
husstandsomdelt til ca. 1200 
husstande.  
 
Ordlyden af annoncen kan æn-
dres fra blad til blad. 
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Rentegnet af NIMA 
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Fotograf: Anne Sloth 
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Redaktion 
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Tekst og billeder til bladet  
5772.kv@gmail.com 
(billeder skal fylde mindst 1 MB.) 
 

Layout 
Anne Sloth 
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Tryk  
Hobro Lyntryk 
 

Økonomi og annoncetegning 
Olav Engholm, (valo@pc.dk) 
Tove Jørgensen 
 

Uddeling 
Bodil Engholm m.fl. 
 

Om indlæg, artikler og andet  
indleveret materiale 
Ansvar for indlæg, artikler m.m. 
påhviler alene forfatteren/ind-
senderen.  
Det kan være nødvendigt at re-
digere, beskære eller udelade 
dele af det indleverede materia-
le, men såfremt det drejer sig 
om væsentlige ændringer, vil det 
selvfølgelig være efter aftale 
med indsender. Redaktionen 
forbeholder sig desuden ret til 
helt at fravælge indsendt tekst 
og billeder, hvis der er plads-
mangel i bladet. 
 

5 blade om året 
Der er planlagt 5 udgivelser på 
et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48.  

 

 

 

Deadline til næste nr. er den       
26. oktober 2018. 

Fra redaktionen 
 
Tekst og foto af Anders Thorup 

En helt fantastisk varm sommer 
er nu ved at gå på hæld. Vi fle-
ste har nydt varmen, men for 
nogle har det ikke været beha-
geligt. Måske har helbredet ik-
ke været til den kraftige varme 
eller også har varmen været 
skyld i at afgrøderne ikke gav 
det udbytte, som man havde 
forventet. 
Ved Mågesøen står mange af 
æbletræerne med frugt. Der er 
tilsyneladende kommet godt 
gang i væksten trods tørken. 
De mange blomster i bedene 
står også fint og giver indtryk af 
en blomstrende by. Der er kom-
met gang i byggeri af huse på 

den nye udstykning Svalevæn-
get og Skolen står nu nyreno-
veret. Det samme gør Hallen 
delvist med dens nye tag og 
udenoms arealerne er nu atter 
pæne efter at de i vinteren lig-
nede en pløjemark. Masser af 
børn boltrer sig på boldbanerne 
og om få uger er det samme 
tilfældet indendørs på Skolen 
og i Hallen. Det er indtrykket, at 
der er kommet mange nye bør-
nefamilier til byen og mange 
børn er indskrevet i skolerne. 
Årets store begivenhed i 
Kværndrup, Egeskov Marked, 
er lige op over, og som sæd-
vanlig er byen på den anden 

Æbletræerne giver allerede meget frugt. De er vores allesammens, så 
spis løs, når de er modne. 

mailto:plata@plata1226.dk
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ende – ikke bare i markeds-
weekenden, men også ugen 
før og efter.  
De milde vinde har også blæst 
ind over vores 2 nabobyer, 
som vi jo i øvrigt samarbejder 
med i Landet på Midtfyn, nem-
lig Gislev og Ryslinge. Gislev 
har færdiggjort projekt Ådals-
scenen og Ryslinge har delta-
get i konkurrencen om at blive 
Årets Landsby. 
I Gislev har en gruppe af ild-
sjæle gennem flere år arbejdet 
for Ådalsscenen, som 18. au-
gust blev indviet under stor op-
mærksomhed og festivitas. 
Ådalsscenen er tænkt som et 
centrum for musik og teater i 
byen, som altid har været frem-
me i skoene når det handlede 
om musikalsk udfoldelse. Der 
er store ildsjæle i musiklivet og 
i flere år har der været musikfe-
stival i Gislev. Projekt Ådals-
scenen har naturligvis ikke 
kunnet lade sig gøre uden de 
mange engagerede ildsjæle. 
Ildsjæle er der brug for alle ste-
der og på alle tider og ikke kun 
i forbindelse med sådanne im-
ponerende projekter som 
Ådalsscenen. I hverdagen er 
der sandelig også brug for ild-
sjæle. I forbindelse med Ådals-

scenen har Gislev været meget 
i medierne, så folkene bag pro-
jektet har også brugt ressour-
cer på at pleje medierne. 
Dette har i høj grad også været 
tilfældet i Ryslinge, som bød 
ind på at blive ”Årets Landsby” 
i Danmark. Ryslinge var med i 
finalefeltet, som bestod af 3 
landsbysamfund, men desvær-
re gik sejren ikke til Midtfyn, 
men til Fejø. Men i processen 
blev Ryslinge i høj grad mar-
kedsført, byen blev synlig i me-
dierne, hvilket naturligvis var 
en del af formålet fra Ryslinge 
Lokalråds side. 
Både Ådalsscenen og konkur-
rencen om ”Årets Landsby” har 
været gode nyheder i pressen 
og både Gislev og Ryslinge har 
været rigtig dygtige til at udnyt-
te projekterne til at komme i 
søgelyset. Spændende om 
projekterne betyder, at der i de 
kommende år kommer øget 
tilflytning til vore nabobyer.  
Stort tillykke til både Gislev og 
Ryslinge med håb om, at ind-
satsen bærer frugt. 
Og hvad så med Kværndrup? 
Som det fremgår af indlednin-
gen, har vores by sandelig og-
så mange kvaliteter. Mange 
ildsjæle står bag det aktive for-

eningsliv og velfungerende in-
stitutioner. Men Kværndrup er 
nok ikke gode til at markedsfø-
re sig - eller er det fordi kræfter-
ne bliver brugt på at få hverda-
gen til at fungere? Det har bare 
ikke nyhedens – eller medier-
nes – interesse. Det er op til os 
at gøre hverdagen interessant, 
men det er svært, fordi det er 
noget naturligt. En af Fyns stør-
ste begivenheder, Egeskov 
Marked og Egeskov Slot er for 
kværndrupperne blevet noget 
naturligt, og ikke noget som vi 
nødvendigvis vil ulejlige pres-
sen med, selvom op mod en 
kvart million mennesker årligt 
besøger os. 
Vi skal blive bedre til ikke at 
sætte vores lys under en skæp-
pe! Vi vil også gerne være syn-
lige!! 
Markedet har som bekendt 
brug for rigtig mange besøgen-
de og pressedækning og PR i 
øvrigt er en af Markedsforenin-
gens fokusområder. Jo flere 
besøgende, des flere hjælpen-
de hænder er der brug for, så 
hvis du ikke allerede har gjort 
det, så skynd dig at melde dig 
som hjælper – se annoncen på 
bagsiden af dette blad! 

Aktivitet på boldbanerne tirsdag 
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Åbning af Ådalsscenen i Gislev 
 

Af Frank Andersen, formand Kværndrup Lokalråd 

Det første spadestik til Ådals-
scenen blev taget en lidt råkold 
november morgen - den 26. for 
at være ret præcis. En hobby-
trailer med monteret talerstol 
gjorde det ud for talerstol og 
podie. A.P. Andersen– formand 
for Gislev Lokalråd - holdt åb-
ningstalen, og det første spade-
stik blev taget af viceborgme-
ster og formand for Kultur og 

Lokalsamfundsudvalget, Anne 
Møllegaard Mortensen, sam-
men med idémanden til Ådals-
scenen, Frands Jeppesen. 
 
Siden da er det gået slag i slag 
fra det første spadestik til da-
gen endelig oprandt, og Ådals-
scenen kunne indvies den 18. 
august i år. 
Der var mødt rigtigt mange op 

til åbningen af Ådalsscenen, og 
en lidt drillende og kæk A.P. 
Andersen i arbejdstøjet kom 
slæbende med de sidste styk-
ker træ. Som han pointerede, 
så havde de haft travlt og var 
ikke helt kommet i mål med 
færdiggørelsen af scenen til 
indvielsen. En mindre plade og 
et par lægter blev under stor 
jubel flækket sammen til en ta-
lerstol, og endnu engang måtte 
A.P. bede om udsættelse, for 
blot at forsvinde bag forhænget 
og et minut senere træde frem 
iført jakke og butterfly!  
Så kunne Ådalsscenen indvies 
og det blev den. Åbningstaler-
ne blev holdt af A.P. Andersen, 
Anne Møllegaard Mortensen og 
borgmester Hans Stavnsager, 
som også klippede den røde 
snor. Et forsigtigt bud på hvor 
mange, der var fremmødt, er 
svært at give, men mon ikke 
der var omkring 800 menne-
sker på en dag, hvor solen ikke 
rigtigt kunne finde ud af, om 
den ville være fremme eller bag 
skyerne. 

A.P. holder tale 

Snoren klippes af borgmester Hans Stavnsager og formand 
for Kultur– og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegård Mor-
tensen 
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Ny uddeler 1. juni 
 
Af Anders Thorup 

Jesper Hansen afløste 1. juni Peter Bastholm som udde-
ler i Kværndrup Superbrugs. Jesper er 29 år, kommer fra 
Ørbæk, og var senest souschef i Bellinge Superbrugs. 
 

5772.Kværndrup ser frem til fortsat godt samarbejde og 
byder Jesper velkommen. Vi vil i næste 5772.Kværndrup 
bringe et større portræt af Jesper. 



6  

 

 SOGNEROD 

Kværndrup Invitational 2018 
 
af Jens Mogensen 
 
Golf - en sport for alle aldre 

Onsdag d. 6. juni blev der igen 
afholdt Kværndrup Invitational 
på Midtfyns Golfbane i Ringe. 
I år var der tilmeldt i alt 22, lidt 
færre end sidste år. Sommeren 
har i år meldt sin ankomst en 
måned tidligere end sædvan-
ligt. Kunne det varme vejr da 
fortsætte? Kunne vi være så 
heldige at få afviklet turnerin-
gen i sol, varme og ingen vind?  
 
Golf - en sport for alle aldre 
Vejrguderne var med os. Igen 
en sommerdag med sol og næ-
sten ingen vind. Alle mødte op 
med godt humør og glædede 
sig til en hyggelig dag på golf-
banen. Holdene var inddelt på 
forhånd. Snakken gik lystigt om 
dagens form, de små skavan-
ker, der kommer med alderen 
m.m. Som nævnt i overskriften, 
så er golf en sport for alle aldre. 
Magda og Børge Frederiksen 
havde ugen forinden lige fejret 
deres diamantbryllup. Dejligt at 
de havde tid og lyst til at delta-
ge. Den yngste deltager i da-
gens arrangement var kun 1 år. 
Da holdene skulle slå ud, blev 
Kirsten placeret i en barnestol i 
fars golfvogn. Derefter kunne 

den stolte far, Theis Nordtorp, 
køre af sted med den herlige 
pige iklædt bøllehat og solbril-
ler. Det skal også nævnes her, 
at Kirsten holdt ud i samtlige 
små 5 timer uden det mindste 
kny. Så sig ikke, at golf ikke er 
en sport for selv de mindste.  
I år var det spændende at se, 

om de tidligere vindere kunne 
genvinde trofæet. - Kirstine Hu-
sted (handicap 6,5), som har 
vundet titlen hos damerne 2 
gange, var igen tilmeldt og hå-
bede på en sejr. Sidste års vin-
der af herrerækken, Jacob Hes-
sellund, var indstillet på at for-
svare sin titel fra sidste år. 
Yvonne Petersen spillede me-
get solidt og genvandt titlen. 

Fra venstre: Kirstine Husted, Yvonne Petersen, Anne Mette Nordtorp, Bent 
Larsen, Henning Uth. Kasper Nordtorp var kørt, da billedet blev taget. 

Flot gået Yvonne. I år var der 
nye vindere i herrerækken. Dog 
forsvarede Bent Larsen flot sin 
andenplads fra sidste år. Bent 
opnåede samme antal point 
som Kasper, men da Kasper 
spiller i et lavere handicap, 
vandt han turneringen. 
Der blev spillet i to rækker, en 
for damer og en for herrer. - 
Resultatet af dagens match var 
følgende. 
 
Vindere af damerækken: 
Yvonne Petersen - 40 point. 
Kirstine Husted - 32 point.   
Anne Mette Nordtorp - 31 point. 
Længste drive for damer:  
Bodil Mogensen. 
 
Vindere af herrerækken: 
Kasper Nordtorp - 36 point. 
Bent Larsen - 36 point. 
Henning Uth - 32 point. 
Længste drive for herrer:  
Theis Nordtorp.   
Nærmest hul nr. 2:  
Jens Mogensen. (5,72m.) 
Nærmest hul nr. 15:  
Børge Frederiksen. (10,86m.) 
 
Efter præmieoverrækkelsen  
blev der serveret lækkert smør-
rebrød. 
Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor vi mødes igen den før-
ste onsdag i juni.   
 
Til sidst en stort tak til Super-
Brugsen i Kværndrup, Nima 
og Andelskassen i Ringe, der 
sponserede nogle af de mange 
præmier. 
 
 
 
 
På udvalgets vegne,  

  Jens Mogensen. 
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Aktivitetsoversigt 

 
* Ikke hver tirsdag og lørdag. Se hjemmeside for præcise oplysninger om datoer. 

Yderligere oplysninger om ovennævnte hold kan findes på foreningens hjemmeside 

www.kvaerndrupif.dk 

  Aktivitet Tid Sted 

Alle dage Fitness 04.30 - 22.00 Hallen 

Mandag Krudtugler, 3-4 år 
Krudtugler, 5-6 år 
Sanse- motorik alder 6+ 
Badminton, nybegyndere 
Badminton, seniorer 
Badminton, motionister 

16.30 - 17.15 
17.15 - 18.00 
17.00 - 17.45 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00. 
19.00 - 21.00 

Hallen 
Hallen 
Skolen 
Hallen 
Hallen 
Hallen 

Tirsdag Pilates 
Kroket 
Gymnastik, babyer 2-9 mdr. * 
Softtennis 
Børnetennis 
Forældre og barn 
Hiphop & MGP Mix 
Stram op 
Skydning 

10.30 - 11.30 
14.00 - 17.00 
14.45 - 16.30 
15.00 - 16.30 
16.00 - 18.00 
16.30 - 17.30 
17.45 - 18.45 
17.00 - 18.15 
19.00 - 21.00 

Hallen 
Egeparken 
Hallen 
Hallen 
Tennisbanerne 
Hallen 
Hallen 
Skolen 
Hallen 

Onsdag Volley for seniorer 60+ 
Badminton U9 - 
Badminton, seniorer 
Badminton, motionister 

15.00 - 16.00 
16.30 - 18.00 
18.00 - 20.00 
20.00 - 21.00 

Hallen 
Hallen 
Hallen 
Hallen 

Torsdag Torsdagsmotion 
Kroket 
Skydning 
Bordtennis 
Vildbasserne 
Dance-Jump 8 år og op 
3. Halvleg 

  9.30 - 11.30 
  9.30 - 12.00 
  9.30 - 11.00 
17.00 - 18.30 
16.30 - 18.00 
18.00 - 19.30 
19.30 - 21.00 

Hallen 
Egeparken 
Hallen 
Skolen 
Hallen 
Hallen 
Hallen 

Fredag Softtennis 10.00 - 11.30 Hallen 

Lørdag Bevæg for Sjov * 14.00 - 17.30 Hallen 
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Nyt fra Markedsforeningen: August 2018 
 
Af Tommy Christensen, formand Egeskov Markedsforening  
 
Forberedelserne til dette års Egeskov Marked er i fuld gang og har været det længe.  

Den lange, meget varme og 
tørre sommer holder i skriven-
de stund en lille pause, og vi 
har fået en meget tiltrængt tår 
vand, men frygt ikke: Det tørre 
og stabile vejr vender tilbage, 
når græsset grønnes, og alt ser 
mere indbydende ud.  
 
Salget af stadepladser går fint, 
og man skal til at rubbe sig, 
hvis man vil gøre sig forhåbnin-
ger om de gode placeringer. 
 
Der er blevet arbejdet intenst 
på at stille myndigheder tilfred-
se med hensyn til det sikker-
hedsmæssige, tilladelser og 
bevillinger osv., og selv om kra-
vene hele tiden ændrer sig, 
føler jeg, at vi får en god ser-
vice, når vi henvender os.   
 
Med hensyn til programmet 
begynder tingene at falde på 
plads, musikken er på plads 
med masser af god musik ikke 

mindst lørdag aften, hvor ban-
det ”Kort Varsel” fra kl. 18.00 til 
24.00 vil spille op til et brag af 
en god fest, en fest vi håber, at 
rigtig mange af jer fra lokalom-
rådet vil deltage i. Det kunne 
være rigtig sjovt, hvis man han-
ker op i venner og bekendte fra 
gaden, familien eller klubberne 
for at mødes i markedsteltet, 
hvor man for rimelige priser 
kan købe god mad og drikke-
varer og ikke mindst, få sig en 
”sving om”. Alle markedsdage 
vil emme af masser af musik 
og god stemning, tjek program-
met på hjemmesiden.  
 
Der arbejdes intenst på at ska-
be liv ude ved dyrene, ikke at 
vi forventer besøg af mange 
hestehandlere. Denne kultur 
forsvinder vist stille og roligt, 
heste handles på anden vis i 
dagens Danmark. Vi har imid-
lertid henvendt os til andre in-
stanser og afvikler derfor et 

ponyskue om lørdagen på 
tværs af racerne, hvor en kom-
petent dommer står for bedøm-
melser og placeringer. Der vil 
være et fint areal at afvikle dis-
se aktiviteter på, med en stor 
bane til opvisning og fremvis-
ning, og opbindings- og hvile-
område til hestene, når de ikke 
er på. Om søndagen overtages 
arealet af andre. Hestevenner, 
raceklubber og rideskoler er 
inviterede og meget velkomne, 
vi håber virkeligt, at nogle af jer 
får lyst til at kigge forbi. Mette 
og hendes små Shetlandspony-
er kommer og skal nok vække 
glæde hos det unge publikum. 
Disse små ponyer får selskab 
af 6 store og imponerende he-
ste nemlig den Jydske hest, 
som er blevet brugt til mangt og 
meget i dansk kulturhistorie på 
grund af dens styrke og rolige 
temperament. Ligesom den Jy-
ske hest hører Belgier hesten til 
de tunge drenge og piger i klas-
sen, og måske den også læg-
ger vejen forbi Egeskov mar-
ked. Der bliver rig lejlighed for 
publikum til at tale og spørge 
ind til hestene hos deres ejere 
og dem, der i øvrigt tumler med 
dem. Jeg er sikker på, at de alle 
meget gerne vil orientere om 
deres store lidenskab og fælles 
interesse. Glade mennesker og 
heste på markedspladsen, eller 
”Hestens dag på Egeskov mar-
ked”, se det er et mål og en am-
bition, der vil noget. Gode folk i 
lokalområdet, som har hest el-
ler heste som hobby, bør give 
deres dyr en på opleveren og 
tage dem med til Egeskov mar-
ked, her kan de hilse på arts-
fæller og her er græsset fyldt 
med saft og kraft.  
Hestehandlere er selvfølgelig 
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også meget velkomne, og vi 
håber at se nogle stykker udfol-
de sig i den gamle disciplin: He-
stehandel med ”håndslaw” og 
det hele. 
 
Smådyr både med og uden fjer 
er som altid velkomne, og vi 
håber at vende den nedadgåen-
de kurve med hensyn til liv ude 
ved dyrene. Vi skal tilbage til og 
igen minde om det førhen sær-
egne kulturhistoriske høstmar-
ked med den rigtige duft, heste-
vrinsk, skræppende gæs og 
kaglende høns. 
Søndagen bliver en rigtig bør-
nemarkedsdag, hvor deres for-

ældre og bedsteforældre selv-
følgelig også er meget velkom-
ne. Måske man skal kalde det 
en familiedag som starter kl. 
09.00. Kl. 10.00 er der Gudstje-
neste i markedsteltet, og hen 
over middag er der to forestil-
linger med cirkus Flik Flak i 
markedsteltet. Dejlige børn og 
unge træder op i hæsblæsen-
de, farverige og underholdende 
cirkusforestillinger. Dygtige arti-
ster, der bare udstråler glæde 
og liv - man bliver i rigtig godt 
humør af det. Et supertilbud til 
lokale børneinstitutioner, skoler 
og alle jer, som bor her og selv-
følgelig alle markedets gæster. 

Gå ikke glip af denne oplevel-
se, som serveres for jer her - 
kvit og frit. Ind imellem kan man 
tage en ridetur på de små po-
nyer ude ved dyrene eller få 
interessant viden om arbejdet 
med heste.  
Tjek de enkelte aktiviteter i pro-
grammet som løbende opdate-
res. 
 
Nordisk Tivoli tilbyder sig i fuld 
udfoldelse med hele deres pro-
gram alle markedsdage, lige-
som man om lørdagen kan se 
og høre gamle og velholdte 
traktorer og deres passionere-
de ejere. Om søndagen er det 
flotte veteranbiler, der fanger 
øjet. Et alsidigt og stort antal 
kræmmere er garanter for en 
god handel eller to, der er ikke 
det, der ikke kan købes, så tag 
traveskoene på, hvis I skal nå 
hele vejen rundt. 
 
Til sidst vil jeg bare spørge, om 
I alle har meldt sig til at tage en 
frivillig tørn, ellers kan det sta-
dig lade sig gøre, og der er vir-
kelig behov for Jeres opbak-
ning. Vi ved, at der trækkes 
store veksler på jer ved over-
gang til et flerdages marked og 
generel afmatning, men find det 
gode humør frem, sammen vil 
vi finde tilbage i sporet til gavn 
og glæde for lokalområdet.  
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Ponyskue på Egeskov Marked 
 

Af Jette Granhøj 

Som et nyt tiltag inviterer Ege-
skov Marked i år til Ponyskue 
for ponyer, småheste og farve-
avlen. Der kan deltage 2 års og 
ældre hopper og vallakker. 
Dommer er Maiken Holm Niel-
sen, der til dagligt er stambogs-
fører hos Seges (tidligere 
Landskontoret for Heste).  
 
Skuet afholdes lørdag den 15. 
september fra kl. 9 til engang 
midt på eftermiddagen. Men se 
kataloget på vores hjemmeside 
www.egeskovmarked.dk under 
lørdagens program en uges tid 
inden skuet. 
I skrivende stund er tilmeldings-

fristen ikke passeret, men I kan 
forvente at se Miniatureheste, 
Fellponyer, Connemareponyer, 
Knabstrupper og Welshponyer 
& Cobs i alle sektioner. Og må-
ske kommer der flere racer til. 
 
Skuet er en eksteriørbedøm-
melse, hvilket kan minde lidt 
om en skønhedskonkurrence. 
Det vurderes, om ponyen er 
racetypisk, har korrekt krops-
form og benstilling samt bevæ-
gelse. Og det er ikke kun for at 
finde det dyr, der er den største 
fryd for øjet. Et korrekt eksteri-
ør og en korrekt bevægelse 
bruges ikke kun til at vælge de 

bedste avlsdyr, det giver også 
en bedre holdbarhed, når dyret 
skal anvendes til ridning og kør-
sel. 
 
Kom lørdag og se de smukke 
ponyer og småheste. Hils på 
deres ejere, der gerne vil for-
tælle noget om racen. Og mærk 
måske en blød ponymule. 
 
Lørdag eftermiddag vil der væ-
re finale på tværs af racerne. 
Og det bliver helt sikkert fest-
ligt! 

http://www.egeskovmarked.dk
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Nyt fra Kværndrup Hallen 
 

Af Ulrik Krog, formand Kværndrup Hallen 
 
Kværndrup Hallen er blevet sig selv - langt om længe 

Vi er i gang med at lave små 
forbedringer og renovering af 
hallen ud fra den økonomi, der 
er til rådighed. Vi håber, at det 
er noget, hallens brugere ser 
og værdsætter og derfor også 
vil være med til at passe på 
hallen og dens tilstødende lo-
kaler til glæde for alle, der bru-
ger faciliteterne. 
 
Vi har fået en god start med 
ekstra udlejning i hallen, men 
det har så også gjort, at vi har 
opdaget, at vi faktisk mangler 
lokaler til de små idrætsgrene 
som yoga, babygymnastik og e
-sport. Så vi er i hallen ved at 

forsøge at skaffe de midler, der 
skal til for at få lavet en tilbyg-
ning, så vi kan tilbyde endnu 
bedre faciliteter til disse aktivi-
teter og stadig have mulighed 
for, at der kan afholdes møder. 
 
Men indtil dette sker, vil biblio-
teket blive taget i brug for at 
kunne afholde f.eks. babygym-
nastik. 
 
Håber alle har forståelse for 
dette og respekterer, at man  
på disse dage ikke lige kan ta-
ge op og låne en bog. 
Det vil blive skiltet på døren ind 
til biblioteket. 

Derudover arbejder vi på at få 
etableret LED belysning i hallen 
for at kunne spare nogle penge 
på den daglige drift. Dette har 
vi fået tilskud til fra Bierparty og 
fået bevilliget et beløb fra kom-
munen til at få det gjort. 
 
Beløbet fra kommunen kommer 
fra energipuljen, som vi vil søge 
igen i efteråret med håb at kun-
ne få skiftet vinduerne i fronten 
ud mod parkeringspladsen, da 
de trænger. Det vil højst sand-
synlig kunne spare hallen for 
nogle udgifter på varmeregnin-
gen. 
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Nyt bookingsystem til Kværndrup Hallen 
 
Af Jesper Sell, bestyrelsesmedlem i Kværndrup Hallen  
 
Efter mange år med Halbooking er afløseren på vej - Conventus kommer til nytår 

Faaborg-Midtfyn Kommune har 
indført et nyt bookingsystem til 
lokaler i kommunen. Det gælder 
også kommunens haller. Derfor 
har Kværndrup Hallen arbejdet 
med at gøre klar til at indføre 
det nye bookingsystem fra 31. 
december 2018.  
 
Det nye system, som hedder 
Conventus, er meget omfatten-
de og rummer mange nye mu-
ligheder.  
For at man fremover kan booke 
i Kværndrup Hallen, skal de 
foreninger og institutioner, der 

bruger hallen, oprette sig som 
brugere på Conventus’ hjem-
meside. Brugerne godkendes 
til booking i Hallen.   
 
Man kan tilmelde sin forening 
eller institution på   
http://web.conventus.dk/opret-
organisation/ 
Når det er gjort, bedes man 
lige sende en mail til:  
jesell@mail.tdcadesl.dk, om 
hvem der er oprettet, så for-
eningen kan godkendes til 
booking i Hallen.  
Fremover bliver det også mu-

ligt for private at booke ledig tid 
i f.eks. hallen, mødelokaler og 
lignende. Det vil foregå fra 
Kværndrup Hallens hjemme-
side: 
www.kværndruphallen.dk . 
Denne del vil først fungere fra 
senere på året.  
Indtil det nye system er oppe at 
køre, bookes der som normalt 
på www.fmk.halbooking.dk  
Der arbejdes hårdt på at få det 
nye system til at fungere til al-
les tilfredshed efter nytår.  

http://web.conventus.dk/opret-organisation/
http://web.conventus.dk/opret-organisation/
mailto:jesell@mail.tdcadesl.dk
http://www.kværndruphallen.dk
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Aktiviteter i Borgerbiblioteket i Kværndrup Hallen 
 
Af Jesper Sell, bestyrelsesmedlem i Kværndrup Hallen  
 
Borgerbiblioteket kan bruges til mange andre ting end at låne bøger ting. Eksempler er læse-
gruppe, strikkeklub og hjælp til den digitale verden 

Biblioteksgruppen og arrange-
mentsgruppen har ikke i skri-
vende stund holdt møde om 
efterårets aktiviteter i Hallen. 
Derfor vil der blive informeret 
om de kommende arrangemen-
ter på lysavisen, plakater i ska-
bet ved brugsen og på Kværn-

drup Hallens hjemmeside  
www.kværndruphallen.dk samt 
på facebook gruppen 5772.  
 
Borgerbiblioteket bliver stadig 
godt benyttet. Børneafdelingen 
i gangen bliver meget flittigt 
brugt. Det kan ses – og en 

gang imellem roder det lidt på 
hylderne – men hvis man ord-
ner efter sig selv, skulle der 
kunne se ordentligt ud det me-
ste af tiden.  
Husk endelig, når nu efteråret 
nærmer sig, og det igen bliver 
læsetid, at låne dine bøger i 
Borgerbiblioteket. 
 
I løbet af efteråret vil der blive 
arrangeret en forfatteraften. 
Der vil også blive arrangeret et 
par eftermiddage, hvor der vil 
blive anmeldt og snakket om en 
udvalgt bog eller forfatter.  
Det er ligeledes planen at lave 
noget mobiltelefon-, PC- og 
tablet-hjælp en gang om måne-
den fra slutningen af september 
måned.  
Det er også, hvis der er nogen, 
som tager initiativ til det, muligt 
at mødes og holde strikkeafte-
ner.  
Har man spørgsmål eller for-
slag kan man sende mail til: 
jesell@mail.tdcadsl.dk  

Hygge i krogen ved børneafdelingen af Borgerbiblioteket. 

http://www.kværndruphallen.dk
mailto:jesell@mail.tdcadsl.dk
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Badminton sæson 2018/19 
 

Af Ulrik Krog, formand for badmintonudvalget, Kværndrup Idrætsforening 

Som noget nyt vil onsdagshol-
det i år (16.30 til 18.00), tilbyde 
træning til alle aldersgrupper fra 
U9 og op efter. Ung eller gam-
mel - alle er velkomne. 
Har man lyst til at lære noget 
om, hvordan man spiller double 
eller, hvordan man får mest ud 
af sin serv eller noget helt tred-
je, så er muligheden her. 
Træningen vil blive delt op efter 
behov og ønsker, eller om man 
er ungdomsspiller. 
 
For ungdomsspillere vil det og-
så være en god ide at tage sine 
forældre med, så de også kan 
lære at spille. 
Der vil til alle træninger være 
fælles opvarmning inden selve 
træningen. 

Træningen vil blive varetaget af 
vores to kompetente trænere 
Henrik Bønløkke Pedersen og 
Andreas Krog, der har deres 
erfaring fra at spille selv og fle-
re år, hvor de har trænet ung-
domshold. 
 
For ungdomsspillerne vil der 
være mulighed for at komme 
ud at spille mod andre spillere 
fra andre klubber, hvis der er 
opbakning til dette. 
 
For nybegyndere vil træningen 
foregå som den plejer om man-
dagen fra 18 til 19. Trænerne 
er i år Henning Nielsen og Ulrik 
Krog. Vi glæder os til at se nye 
som gamle spillere til nogle sjo-
ve timer i løbet af sæsonen. 

Turneringsspillere vil som tidli-
gere år spille om onsdagen fra 
18.00 til 20.00. Man behøver 
ikke at deltage i turneringskam-
pe for at spille om onsdagen, vi 
spiller på kryds og tværs med 
dem, der møder op, og en af 
vores styrker er sammenholdet, 
hvor vi efter træning får en tår 
at drikke i cafeteriet. 
 
Vi glæder os til at se nye som 
gamle spillere. 
 
For motionister er der mulighed 
for at leje en bane mandag og 
onsdag, og det kan gøres igen-
nem Gitte Jansen på telefon 
61691778. 
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Fornøjelig familiefest i Bakkelunden 
 
af Lars Skov Sørensen 
 
Omkring 70 børn og voksne havde en solrig og hyggelig dag i Bakkelunden 

Der var flødeboller og familie-
idyl i luften, da Bakkelunden 
lørdag den 18. august dannede 
en grøn og solbeskinnet ramme 
om en familiefest for Kværn-
drup og omegn. 
 
Kværndrup Borger- og Er-
hvervsforening havde inviteret 
til sommerfest og op mod 70 
børn og voksne dukkede frem 
til en hyggelig dag under træ-
kronerne i den gamle lund. Her 

kunne de så indtage hoppebor-
gen, prøve lykken i fiskedam-
men, dåsekast eller det muntre 
køkken. Mange forsøgte sig 
også med at gribe flyvende flø-
deboller. 
 
Borgerforeningen stod endvi-
dere for salg af pølser, pop-
corn, øl og anden forplejning. 
Borgerforeningens formand, 
Ulrich Ammitzbøll glæder sig 
over dagen. 

”Vi synes det var en hyggelig 
eftermiddag med en masse gla-
de børn og voksne,” fortæller 
han. Ifølge Ulrich Ammitzbøll 
var deltagerantallet pænt – især 
i betragtning af, at der samme 
dag var både åbning af Ådals-
scenen i Gislev og et arrange-
ment på Trunderup Friskole. 
”Vi håber på at se lige så man-
ge glade mennesker til vores 
kommende arrangementer,” 
lyder det fra formanden.  
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Nyt fra Egebos Venner 
 
Af Connie Ebbesen 
 

Mandag den 4 juni var Egebos-Venner på den årlige udflugt til Kerteminde. 

En dejlig dag hvor vi spiste en 
lækker brunchplatte på Restau-
rant Anomia. Der var tid for 
dem som havde lyst til at gå ind 
i den smukke kirke og se den 
eller tage en strøgtur på Lange-
gade eller sidde i gårdhaven og 
nyde lidt koldt at drikke inden vi 
skulle spise. 
Efter frokost kørte vi til Fynsho-
ved, hvor vi fik medbragt kaffe 
øl og vand med et stykke kran-
sekage til. 
En god dag i det fine vejr med 
god deltagelse af vores med-
lemmer. PR-foto, Restaurant Anomia 
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Sommerfest på Trunderup Friskole og Børnehave 
 
af Anette Madsen 

På Trunderup Friskole og Bør-
nehave har vi en dejlig traditi-
on, hvor vi holder sommerfest 
den sidste torsdag inden som-
merferien. Alle børnene starter 
med at synge nogle sange, 
som er nøje udvalgt til lejlighe-
den og som de i ugens løb har 
øvet sig særlig godt på.  

Herefter kommer en virkelig 
interessant ting. Nemlig omtryl-
ning af børnehavebørn (i dag jo 
forårs SFO). Det er virkelig 
spændende, om trylleringen 
virker og falder ned over en, så 
man bliver skolebarn efter som-
merferien. Når børnene er tryl-
let om, er der fællesspisning af 

medbragt mad. Der er tændt op 
i store grill, så man har mulig-
hed for at grille sin mad. Alle 
har tæpper med til at sidde i det 
grønne og spise. Til afslutning 
er forskellige aktiviteter. I år var 
der en lille hurtig fodboldkamp, 
hvor nogle vist fik sved på pan-
den. 
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Trunderupdagen 
 
af Anette Madsen 

Trunderupdagen blev afviklet 
lørdag d. 18/8, første lørdag 
efter skolestart. Børn og voksne 
møder ind til en anderledes 
skoledag, hvor forældrene bli-
ver delt op i hold. Børnehave-
klassen går med deres forældre 
rundt til de poster børnene har 
brugt hele ugen på at forbere-
de. I år var emnet cirkus.  
Trunderupdagen er også en 
god tradition, som starter med 
anderledes skoledage hele den 
første skoleuge. Som så leder 
frem til Trunderupdagen lørdag. 
Børnene har gjort sig umage og 
har på fornemste vis demon-
streret de faglige evner udi 
samarbejde, kreativitet og an-
svarlighed. De har organiseret 
og struktureret, de har regnet 
på tider og point, samtidig med 
der har været plads til smil, 
overskud og skøre indslag. En 
dejlig start på et nyt og spæn-
dende skoleår.  
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Nyt fra Landsbyordningen Tre Ege Skolen /Børnehuset Oasen 
 
Af Vibeke Jensen, Afdelingsleder  
 
I Landsbyordningen Tre Ege Skolen har vi fået ny ledelsesstruktur pr. 1. august 2018, da afde-
lingsleder Jette Holm har valgt at gå på efterløn.  
Det betyder bl.a., at afdelingsleder Morten Ejlsmark er afdelingsleder for afd. Kværndrup Skole 
og SFO Slottet.  
Afdelingsleder Vibeke Jensen er afdelingsleder for Børnehuset Oasen og Børnehaven Eventyr-
huset i Ryslinge.   

Børnehuset Oasen har taget 
godt imod den nye styrkede 
læreplan som trådte i kraft den 
1. juli 2018. Med den vedtagne 
dagtilbudslov har bl.a. leg, læ-
ring og læringsmiljøer fået stør-
re betydning. I børnehuset Oa-
sen har vi indrettet et nyt læ-
ringsrum, som er køkken/
restaurant. Vi har købt en mas-
se nye madting til det nye køk-
ken. I begyndelsen legede bør-
nene ret kortvarigt, og mange 
af tingene blev kastet rundt 
med i hele huset. Tingene blev 
skilt ad, og der var en masse 
konflikter mellem børnene. Her-
efter tog personalet rollen på 
sig som leder af læringsmiljøet. 
De guidede børnene i legen. 
Hvis legen var ved at gå i stå, 
legede pædagogen sig ind i 
legen og fik den til at fortsætte 
og fik ofte nye børn med i le-

gen. Børnene er samtidig også 
ved at lære, hvordan man be-

handler legetøjet i vores nye 
læringsrum.  
 
Efter få uger hvor pædagoger-
ne har været leder af lærings-
miljøet i legen i legekøkkenet, 
kan vi allerede nu se nogle fan-
tastiske lege. tingene bliver be-
handlet på en god måde de 
fleste gange, og legen udvikler 
sig til, at de leger: Mor laver 
mad, far og baby spiser, far går 
på arbejde, og så er der en 
som er dagplejemor og de kø-
rer i bus/bil m.m. En rolleleg, 
som er meget udviklende og 
med meget læring for børnene. 
De sociale kompetencer er 
nemlig indbygget i en god rolle-
leg.  
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Kværndrup Ugen 2019 
 
Af  Anders Thorup, medlem af styregruppen for Kværndrup Ugen 
 
Lederen i blad nr. 40 lagde op til lille spørgeskemaundersøgelse om Kværndrup Ugen 

Forberedelserne til næste års 
Kværndrup Uge skal så småt i 
gang. Det eneste, der foreløbig 
ligger fast, er, at Kværndrup 
Ugen også løber af stablen i 
2019, men under hvilken form 
er ikke planlagt endnu. 
Kværndrup Ugen blev født, da 
Kværndrup Bibliotek blev luk-
ket. Kværndrup Biblioteks Ven-
ner var initiativtager til en kul-
turuge, Kværndrup Ugen, der 
havde 10-års fødselsdag i 
2018. Skabelonen for Kværn-
drup Ugen er skabt for 10 år 
siden og indeholder kort fortalt 
”Åbne huse i institutioner og 
foreninger”, fællesspisninger, 
markedsdag og revy.  
 
Gennem årene har der været 
rigtig mange fine arrangemen-
ter og store oplevelser, og der 
er lagt meget arbejde fra for-
eningerne for at vise, hvad de 
kan byde ind med. Naturligvis 
vil foreningerne og institutioner-
ne i byen også næste år blive 
inddraget i Kværndrup Ugen. 
 
Men der var nogle tendenser i 
år til, at besøgstallet var for 
nedadgående. Markedsdagen, 

som ellers har været et af de 
store tilløbsstykker, var relativt 
dårligt besøgt, og antallet af 
boder var mindre end tidligere 
år. Der har tidligere været flere 
deltagere i fællesspisningerne, 
og antallet af gæster i de åbne 
arrangementer var også vigen-
de. 
Som det tidligere er blevet 
nævnt, kunne årsagen ligge i 
Kværndrup Ugens placering. 
Det har været styregruppens 
holdning, at ugen altid skulle 
være i Uge 19, uanset om der 
skulle være helligdage i ugen. 
Men er det vigtigt, at ugen altid 
er i uge 19? 
 
Og hvad med indholdet? Kan 
man forestille sig, at foreninger-
ne præsenterer sig på anden 
måde, end ved at holde åbent 
hus? Kunne fællesspisningerne 
laves anderledes, så endnu 
flere folk mødte op?  
Uanset hvad skal der bruges 
mange folk i planlægningen af 
ugen - og gerne unge menne-
sker/børne-familier, da det og-
så er indtrykket, at det hoved-
sageligt er vore ældre medbor-
gere, der er aktive i Kværndrup 

Elever fra Tre Ege Skolen, Kværndrup uropfører 
deres egen sang, skrevet med assistance fra 
Tommy Hovgaard Nielsen. 
Bagerst ses Jes, der styrer teknikken. 

Ugen. Og godt for det, men det 
kunne være berigende, hvis de 
unges ønsker og behov blev 
inddraget i planlægningen, så 
de også deltog. 
 
Styregruppen for Kværndrup 
Ugen er meget interesseret i 
flere medlemmer. Men også 
interesseret i at høre borgernes 
mening. Nedenstående spørgs-
mål bedes overvejet – og input 
kan mailes til redaktionen. Man 
kunne måske også starte en 
tråd (tror vi det hedder) på Fa-
cebook? 
 
- I hvilken uge skal Kværndrup 
Ugen finde sted (skal det være 
uge 19 uanset helligdage)? 
- Hvad får dig til at møde op til 
et arrangement i Kværndrup 
Ugen? 
- På hvilket tidspunkt skal ar-
rangementer ligge? 
- Er du villig til at betale for del-
tagelse i arrangementer ved 
optræden af kunstnere ude-
fra?? 
- Har du forslag til nye aktivite-
ter? 
- Har du lyst til at være med til 
at arrangere Kværndrup Ugen? 

 
 
Fra Kværndrup Ugen 2011 
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Kværndrups ændring fra landsby til stationsby  
i perioden 1860-1960 - 2. del 
 
Af Edvin Larsen 
 
Artiklen i dette nr. af lokalbladet 5772.Kværndrup dækker perioden 1881 til 1920 

Perioden 1881-1900 
Befolkningstallet for Kværndrup 
by/sogn var i 1901: 447/1521, 
medens antallet af bebyggelser 
i Kværndrup by ved udgangen 
af perioden var på 72 enheder, 
heraf blev de fem etableret i 
1880’erne, medens de reste-
rende 67 forekommer i 1890’er-
ne. Inden for perioden var der 
kun to enheder, som skiftede 
kategori. I begge tilfælde skete 
ændringen fra hus til henholds-
vis brugsforening og kombine-
ret erhverv/bolig. 
 
Perioden var præget af, at ikke 
færre end 10 enheder svaren-
de til en vækstrate på 250 % 
etableres inden for kombineret 
erhverv/bolig. Det var i denne 
periode, at Kværndrups er-
hvervsudvikling voksede mar-
kant og fik skrædder, skoma-
ger, træskomager, slagter, flere 
købmænd og bygningshånd-
værkere som murer og tømrer - 
en udvikling, som også kendes 
fra andre steder i landet.  
 
Antallet af deciderede boliger 
inden for kategorien: hus steg i 
perioden med ni huse. Bygge-
aktiviteten var så småt gået i 
gang i området, hvilket bl.a. 
kan ses af, at der i denne peri-
ode var en kalkovn på Kalk-
brænderivej midt i byen. 

Maleri af kalkovnen 

Området øst for kirken/Kirke-
banken - det der i dag er Bak-
kelunden - samt området mel-
lem Kirkevej og Vængevej var 
udlagt som fælles grusgrave. 
Herfra blev byggematerialer 
hentet. Men henimod i slutnin-
gen af 1800-tallet var området 
ved kirken/Kirkebanken tømt 
for grus. Kværndrups under-
grund er fattig på den stenfrie 
teglværksler. Af kortmateriale 
og brandtaksationsprotokollen 
kan man se, at Stamhuset 
Egeskov har haft et teglværk 
på Vestermarken. Dette gods-
teglværk blev revet ned i 1892. 
Teglet fra dette værk er i det 
store og hele blevet anvendt til 

Egeskovs egne bygninger. Det 
tegl, som Kværndrup har haft 
brug for, er med stor sandsyn-
lighed kommet fra nabosognet 
Stenstrup i syd. 
 
I perioden skete ingen ændring 
i gårdantallet, dog blev antallet 
af husmænd forøget med én. 
Som en følge af omlægningen 
af landbrugsproduktionen blev 
andelsbevægelsens organisati-
onsform også aktuel i Kværn-
drup. Kværndrup Andelsmejeri 
(Mullerupvej 6) var det første 
andelsforetagende i 1889. Det 
blev straks fulgt op af Kværn-
drup Forsamlingshus (Svend-
borgvej 39) i 1892.  

Kværndrup Forsamlingshus, 1932, LA  

Kværndrup Andelsmejeri, SJ Luftfoto, 1948  
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I 1896 stiftedes Kværndrup 
Sogns og Omegns Forbrugsfor-
ening, som holdt til i lejede lo-
kaler på Svendborgvej 9, hvor 
frisør Aksel Højgård i dag har 
salon. Bag andelsforetagender-
ne stod bønderne i området og 
gerne med den daværende før-
stelærer, J.J. Fausing, som 
fødselshjælper. Disse andelsfo-
retagender var en fordel for de 
mindre landbrug, som kunne 
komme af med den produktion, 
som de ikke selv kunne anven-
de. Endvidere havde de mulig-
hed for selv at varetage deres 
forsyning og dermed blive uaf-
hængige af købstæderne og 
sidst, men ikke mindst havde 
de brug for et sted at mødes – 
forsamlingshuset – for at kunne 
påvirke og udvikle sognets ån-
delige liv. 
Befolkningstallet blev i perioden 

Jordemoderbolig, Kirkevej 2, o. 1900, LA  Kværndrup Forskole,  Svendborgvej 11,  
SJ Luftfoto, 1959  

1860 til 1900 fordoblet, hvilket 
førte til, at to offentlige instituti-
oner blev oprettet. 
I 1889 opførtes en jordemoder-
bolig på Kirkevej 2, og i året 
1900 blev Kværndrup Forskole 
bygget på Svendborgvej 11.  
Der kunne være flere årsager 
til, at forskolen blev bygget. 
Dels kom der en ny skolelov i 
1899, som betød skærpede 
krav til såvel skoleplaner, hvor 
man gik fra en 2-klasset til en 3
-klasset landsbyskole, som til 
undervisningsplaner, fordi 
samfundsudviklingen (den an-
den industrialiseringsbølge) 
krævede bedre uddannet ar-
bejdskraft, og dels var elevtal-
let for opadgående med flere 
børn i de yngste årgange. For-
skolen kunne give mere fysisk 
plads i hovedskolen og dermed 
et bedre læringsmiljø. 

Perioden 1901-1920 
Befolkningstallet for Kværndrup 
by/sogn var i 1921: 569/1781. 
Kværndrup havde i 1920 126 
bebyggelser. I perioden 1901-
1920 skete der en markant stig-
ning i 20 bebyggelser (142,9 %) 
inden for kombineret erhverv/
bolig. Det var i denne periode, 
Kværndrup fik bryggeri og ur-
mager. Urmageren med det 
velkendte urmagersymbol på 
facaden var en nødvendighed, 
da byen var blevet en stations-
by, hvor tiden afgjorde, hvornår 
der ankom og afgik tog. 
 
Bebyggelserne kom til på Bøj-
denvejen og Svendborgvej.  
Væksten i antal huse var i peri-
oden på 25. De fleste af husene 
blev bygget på Bøjdenvejen, 
Svendborgvej, den nye vej, 
Bryggerivej og på Odensevej, 
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Urmager, Svendborgvej 17, LA  Kværndrup Bryggeri, Bøjdenvejen 8, 
SJ Luftfoto, 1959  

hvor bebyggelsen blev mere 
sammenhængende. Nettoantal-
let af gårde steg med én, idet 
der blev opført to nye gårde på 
Vængevej, medens én gård på 
Svendborgvej 49 (Mogensens 
gård) brændte. På brandtomten 
blev en ejendom opført som 
kombineret erhverv/bolig (vogn-
mand). 
 
I 1899 blev der vedtaget en lov 
for husmænd. Den gav statslån 
til oprettelse af nye husmands-
brug og var et udtryk for en 
større satsning på de mindre 
brug. Loven fik begrænset be-
tydning for Kværndrupområdet. 
Ved periodens slutning var an-
tallet af husmandsbebyggelser 
kun blevet forøget med tre, 
som var kommet til i 1907, 
1910 og 1917. Perioden blev 
præget af nye andelsforetagen-

der. Og som en konsekvens af 
landbrugsomlægningen fra ve-
getabilsk til animalsk produktion 
var der brug for et foderstoffore-
tagende.  
Det førte til, at Kværndrup Lo-
kale Foderstof- og Gødningsfor-
ening blev dannet i 1906. For-
eningen opførte en bygning på 
Banepladsen 3 – tæt ved statio-
nen. I 1912 blev Kværndrup 
Elektricitetsværk anlagt på Ny-
borgvej 31. Værket havde fra 
starten store økonomiske pro-
blemer, hvilket medførte, at det 
blev til et andelsværk i 1917.  
Samme år fik byen sit første 
pengeinstitut, Kværndrup An-
delskasse. Andelskassen blev 
oprettet på foranledning af sog-

nets andelsforeninger, som der 
var mange af i området. Tan-
ken var, at sognets penge skul-
le komme sognets folk til gode. 
Samtidig skulle omsætningen 
lettes ved større brug af 
checks. Kværndrup Andelskas-
se var nr. 20 i landet og sam-
men med Ryslinge Andelskas-
se de første på Fyn. Andels-
kassen holdt indtil 1939 til i le-
jede lokaler på Svendborgvej 
10 hos et andet andelsforeta-
gende, brugsforeningen. 
 
Kværndrup og Trunderup var et 
af de områder i hele landet, 
hvor der var flest andelsforeta-
gender på den tid, og i de næ-
ste 40-50 år blev nye oprettet. 
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Man kan sige, at Kværndrup 
var andelsbevægelsens høj-
borg frem til 1960, hvorefter det 
begyndte at gå langsomt tilba-
ge, og flere andelsforetagender 
blev nedlagt eller slået sam-
men.  
 
Kværndrup og Trunderup var et 
af de områder i hele landet, 
hvor der var flest andelsforeta-
gender på den tid, og i de næ-
ste 40-50 år blev nye oprettet. 
Man kan sige, at Kværndrup 
var andelsbevægelsens høj-
borg frem til 1960, hvorefter det 
begyndte at gå langsomt tilba-
ge, og flere andelsforetagender 
blev nedlagt eller slået sam-
men.  
Væksten i bebyggelser var på 
54 (75 %) i perioden. Af disse 

Lindehøj, Vængevej 30, SJ Luftfoto, 1954  Rødhøj, Vængevej 15, SJ Luftfoto, 1957  

KLF, Banepladsen 3, SJ Luftfoto, 1959  Kværndrup Elværk, Nyborgvej 31,  
SJ Luftfoto 1948  

var de 45 bebyggelser indehol-
dende bolig, hvilket fik indfly-
delse på indbyggertallet. Noget 
af det første, som mærkede en 
stigning i indbyggertallet, var 

skolen. Kværndrup Hovedskole 
på Svendborgvej 51 var i 1917 
blevet for trang, og en ny skole 
blev opført på Kirkevej 3.  
Men det var ikke kun børnene, 

Kværndrup Hovedskole, Kirkevej 3, SJ Luftfoto, 1939  
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der blev tænkt på. Det var ikke 
alle ældre, som kunne blive i 
deres egen bolig eller havde en 
aftægtsordning, derfor blev De 
gamles Hjem i 1918 indrettet 
på Bøjdenvejen 4. I starten blev 
hjemmet drevet på forenings-
basis.  
 
Byen fik sin første læge i 1912. 
Lægeboligen var på Bøjdenve-
jen 12. Dyrlægen flyttede i 
1910 sin praksis fra Odensevej 
28 til en nyopført ejendom Ny-
borgvej 4, medens Odensevej 
28 efter nogle år blev indrettet 
til snedkerforretning – senere 
møbel- og ligkistefabrik. 
 
Af de 54 bebyggelser var der 
syv, som ændrede kategori in-
den for perioden. Set over alle 
bebyggelseskategorier opleve-
de Kværndrup en vækst på 75 
%. Andelsbevægelsen blev en 
væsentlig faktor i denne udvik-
ling. I Kværndrup fik andelsbe-
vægelsen samme betydnings-
fulde rolle, som var tilfældet i 

Jylland. Kværndrup havde et 
stort opland, og selv om byen 
fra starten var i skarp konkur-
rence med Ringe på Midtfyn, 
var oplandet den økonomiske 
faktor, som var en forudsæt-
ning for det erhvervsliv, der 
kom til at præge byen. Bebyg-
gelsesudviklingen i Kværndrup 
var helt i overensstemmelse 
med de rurale byer og købstæ-
dernes udvikling, som begynd-
te op mod århundredskiftet.  
Kværndrup oplevede også en 
koncentration af erhverv inden 
for handel og håndværk. I den-
ne periode fandt der også en 
bebyggelse sted på Odense-
vej, som gav den karakter af 
mere bymæssighed. I tiden op 
til 1920 var perioden, hvor 
Kværndrup ændrede sig fra 
landsby til stationsby.  
(Fortsættes i næste nr. af lokal-
bladet 5772.Kværndrup.) 
 
Litteratur og kilder:  
Der henvises til nr. 40 af  
5772.Kværndrup  

De gamles Hjem, Bøjdenvejen 4, 
SJ Luftfoto, 1959  

Villa Nordtorp, Bøjdenvejen 12, 
2011  
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Udbytterig Hjerterdametouren 
 
Af Anne Sloth 
 
Fra Kværndrup stillede et hold på godt en halv snes deltagere op til årets Hjerterdametouren, 
som er den 7. i rækken. Nogle af deltagerne fra vores område havde ekstra udbytte af touren 

Lørdag d. 25. august 2018 blev 
den 7. Hjertedametour afviklet. 
I år var det med deltagelse af et 
hold fra Kværndrup på en halv 
snes deltagere. 
Det forlyder, at touren forløb 
helt efter planerne, og at vejr-

guderne var nogenlunde med 
arrangørerne – og deltagerne. 
De fleste af byens deltagere 
havde selvfølgelig udbytte af 
touren i form af god motion i 
hyggeligt selskab ad smukke, 
midtfynske småveje, men for et 
par af deltagere blev det til me-
re: Pernille vandt en præmie fra 
Flügger, og Dorthe Nielsen 

vandt en af hovedpræmierne – 
et gavekort til en ny cykel. Da 
hendes nuværende cykel er 15 
år gammel, forlyder det, at ga-
vekortet faldt på et tørt sted. 
Tillykke til Pernille og Dorthe 
med præmierne. 
Til alle læsende kvinder skal 
lyde en opfordring til at deltage 
næste år. 
 
Samtidig kan jeg jo fortælle, at 
en mindre flok kvinder har cyk-
let omtrent en gang om ugen 
hen over sommeren (med ferie-
pause), rullende ugedage. Vi 
cykler 15 – 20 km i adstadigt 
tempo – alle kan være med. 
Hold øje på Fb 5772 Kværn-
drup: Her annonceres tidspunk-

tet . 

En del af Kværndrup-holdet. 
Foto: Jacob Hansen 

Dorthe Nielsen med gavekortet. 
Foto: Herdis Henriksen 
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Dato Kl. Arrangement Sted Arrangør / tilmelding Pris 

18/9 
10.30- 
11.30 

”Pilates” begynder Kværndrup Hallen Kværndrup Idrætsforening 370 + 370 

18/9 17-18.15 ”Stram op” begynder 
Tre Ege Skolen, 
Kværndrup 

Kværndrup Idrætsforening 550,-  

20/9 19.30-20 ”3. halvleg” begynder Kværndrup Hallen Kværndrup Idrætsforening 675,-  

25/9 
15.00-
16.30 

Softtennis begynder Kværndrup Hallen Kværndrup Idrætsforening  

26/9 15-16 
Volleyball for seniorer 
- 60+ begynder 

Kværndrup Hallen Kværndrup Idrætsforening 300,-  

27/9 
9.30-
11.30 

”Torsdagsmotion” be-
gynder 

Kværndrup Hallen Kværndrup Idrætsforening 450,- 

29/9 14-17.30 Bevæg dig for sjov Kværndrup Hallen 
Brugergruppen bag Hal-
len 

25,-/barn 

9/10 18.00 Fællesspisning 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

75/40 

9/10 19.00 

Dorthe Wittrup fortæl-
ler om Kværndrup Kir-
ke. 
 
”Skynd dig langsomt”, 
foredrag v. Erik Lindø 

Kværndrup Kirke Kirkehøjskolen på Midtfyn 60,- 

10/10 19.30 
Koncert med Jennifer 
Rose Escobar, Ken-
tucky 

Nazarethkirken, 
Ryslinge 

Ryslinge Valgmenighed 50,-  

12/10 
19.30 
21.00 

Børnediskotek 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

40,- 

3/11 14-17.30 Bevæg dig for sjov Kværndrup Hallen 
Brugergruppen bag Hal-
len 

25,-/barn 

7/11 18.00 Fællesspisning 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

75/40 

11/11 10-16 Julebasar 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

- 

6/12 18.00 Julefrokost 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

100/60 

8/12 14-17.30 Bevæg dig for sjov Kværndrup Hallen 
Brugergruppen bag Hal-
len 

25,-/barn 

28/12 15-18 Juletræsfest 
Kværndrup For-
samlingshus 

Kværndrup Forsamlings-
hus 

- 
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